
 



 ജില്ല                                         : കാസര്ഗാഡ് 

 താല്ൂക്                            :  ാസ്ദുര്് 

 ലാക്ക്                            : കാഞ്ഞങ്ങാട് 

 വിസ്തൃതി                             : 51.8ച.കി.മി. 

 വാര്ഡുകള്                           : 15 

 വില്ലജ്                                    : മടിക്കക്ക, അമ്പല്ത്തുകര 

 ജനസംഖ്യ                                : (2011 സസന്സസ്) 22050 

   സ്്തീ                           : 11683 

  പുരുഷന്മാര്                  :10367 

 

 

മടിക്കക്ക ്ഗാമപഞ്ചായത്ത്    



 ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് തല്ത്തില് ഒരു ദിവസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശരാശരി 

മാല്ിനയത്തിസെ അളവ് 

   ക്കജവമാല്ിനയം         : 180 കി.്ഗാം 

   അക്കജവമാല്ിനയം    : 90.76 കി.്ഗാം 

   ഇ-മാല്ിനയം                : 165 കി.്ഗാം (per month ) 

അപകടകരമായ മറ്റ് മാല്ിനയങ്ങള്         : 256 കി.്ഗാം 

നില്വില്ുള്ള ക്കജവ മാല്ിനയ സംസ്കരണ രീതി 

 ഉറവിട മാല്ിനയ സംസ്കരണം 

   ബയാഗയാസ് പ്ലാെുകള്    :150 

   റിം് കമ്പാസ്റ്റ്                      :15 

   കല്ംകമ്പാസ്റ്റ്                        :10 

   ക്കപപ്പ് കമ്പാസ്റ്റ്                  :15 

       കമ്പാസ്റ്റ് കുഴികള്                           : 6028 (മ ാത്മാഗാന്ധി                   

                                                                          ദശീയ ്ഗാമീണ സതാഴില്ുറപ്പ് പദ്ധതി) 

 



 ശുചിതവ ഉപമിഷനുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

അക്കജവ മാല്ിനയ ശഖ്രണം – സംസ്കരണം പദ്ധതികള് 

 45 അംഗ  രിതകര്മ സനസയ കുടുംബ്ശീ വഴി തിരസഞ്ഞടുത്തു 

പരിശീല്നം നല്കി. 

 2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്സപ്പടുത്തിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ശഖ്രണ 

സപട്ടികള് സ്ഥാപിച്ചത് (അടങ്കല് തുക 420000) 

 6000 തുണി സഞ്ചികള് വിതരണം സചയ്തു 

 

 



 യുസര് ഫീസ്  
  വീടുകള്       30 രൂപ 
   കടകള് , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള് 50 രൂപ 



 അക്കജവ മാല്ിനയ ശഖ്രണം : മാസത്തില് ഒരു തവണ 

 സവനം ല്ഭ്യമാക്കുന്ന  

    വീടുകള്            : 4000 

    സ്ഥാപനങ്ങള് : 300 

  രിതകര്മ സനയുസട ശരാശരി ്പതിമാസ വരുമാനം : 135000 രൂപ 

 ്പതിമാസം ശഖ്രിക്കുന്ന അക്കജവ മാല്ിനയം: 27.2 കവിെല്  

 പ്ലാസ്റ്റിക് മാല്ിനയ ശഖ്രണത്തിനായി 37 സ്ഥല്ങ്ങളില് പ്ലാസ്റ്റിക് ശഖ്രണ 

സപട്ടികള് (എം.സി.ബി) സ്ഥാപിച്ചു 

 എം.സി.ബി യില് നിന്നും എം .സി എഫില് എത്തിച്ച അക്കജവ 

മാല്ിനയങ്ങള് തരംതിരിച്ച് മ യൂബ സവയിസ്റ്റ് മാനജ്സമന്റ് എന്ന 

ഏജന്സിക്ക് ക്കകമാറുന്നു.  

 



 2017-18 വര്ഷത്തില് ബയാപ്ലസ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു 

 2019-20 വര്ഷം  വയാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില് ക്കജവവള 

നിര്മാണം ആരംഭ്ിച്ചു  

 25 ല് അധികം പര് സ്ഥിരമായി ജാല്ി സചയ്യുന്നു 

 ആസക വരുമാനം 5 ല്ക്ഷം 

 പഞ്ചായത്തിസെ  വിവിധ ഭ്ാഗങ്ങളില് നിന്നും 7 കവിെല് (ചകിരി, 

ചാണകം, ഗാമൂ്തം ഉള്സപ്പസട) ക്കജവ മാല്ിനയങ്ങള് ശഖ്രിക്കുന്നു. 

 മടിക്കക്ക കൃഷിഭ്വസെ  മല്നാട്ടത്തില് സി.പി.സി.ആര് .ഐ യുസട 

സ ായത്താസട 500 ടണ് ക്കജവവളം ഈ വര്ഷം വിതരണം സചയ്തു  

 ക്കജവ കൃഷിക്ക് ഊന്നല് നല്കിസക്കാണ്ട് കൃഷി മഖ്ല്സയ സവയം 

പരയാപ്തമാക്കുകയാണ് ല്ക്ഷയം 

 

ക്കജവ മാല്ിനയസംസ്കരണം 
ബയാപ്ലസ് മടിക്കക്ക ക്കജവവള നിര്മാണ യുണിറ്റ് 
  



ബയാപ്ലസ് മടിക്കക്ക ക്കജവവള നിര്മാണ യുണിറ്റ് 
 



്ഗീന് ്പാട്ടാകാള്  
 

 ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്ും, 22 ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളില്ും, മറ്റു 

48 സര്ക്കാര്/സപാതു  സ്ഥാപനങ്ങളില്ും “്ഗീന് ്പാട്ടാകാള് ”  

 ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്ുള്ള മുഴുവന് സ്കൂളുകളില്ും എല്ലാ 

ആഴ്ചയില്ും “പാഠം ഒന്ന് ശുചിതവം” എന്ന പദ്ധതിയില്ൂസട 

ശുചിതവ മാല്ിനയ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ക്ലാസുകള് 

 മുഴുവന് സ്ക്കൂളുകളില്ും “സപന്്ഫണ്ട്” 

 12 ഉത്സവങ്ങള് , 4 ആഘാഷങ്ങള് , സബ്ജില്ലാ സ്കൂള് 

കല്ാത്സവം, കുടുംബ്ശീ ജില്ലാ കല്ാത്സവം, 5 സപാതു 

പരിപാടികള് എന്നിവ ്ഗീന്്പാട്ടാകാള് പാല്ിച്ചുസകാണ്ട് 

നടത്തി 

 

 



 സംസ്ഥാന സ്ക്കൂള് കല്ാത്സവത്തിസെ ഭ്ാഗമായി 300 

ഓല്ക്കൂടകള് നിര്മിച്ചു നല്കി 

 





•പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റ പകരം കവുങ്ങിന് പാള സകാണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്  

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റ ബദല് ... 

 ഈ സംരംഭ്ത്തില്ൂസട പത്താളം പര്ക്ക് 
സതാഴില് /ജീവനാപാധി നല്കാന് സാധിക്കുന്നു 

 കുടുംബ്ശീ വഴി കര്ഷകരില് നിന്ന് നരിട്ട് പാളകള് 
ശഖ്രിക്കുന്നു 

 പാളകള് ഉപയാഗിച്ച് പ്ലറ്റ്, സബൌള് , സ്പൂണ് , ബാഡ്ജ്, 
കരസകൌശല് വസ്തുക്കള് മുതല്ായവ നിര്മിക്കുന്നു 

 



്ഗീന് ്പാട്ടാകാള് സംരക്ഷണം സപാതു ഇടങ്ങളില് 

 ഓഡിറ്റാറിയം, ക്ഷ്തം, സ്കൂള് , മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് 

എന്നിവിടങ്ങളില് നടത്തുന്ന സപാതു പരിപാടികളില് ഭ്ക്ഷണ 

വിതരണത്തിന്റ സ്റ്റീല് പ്ലറ്റ്, സ്റ്റീല് ഗ്ലാസ് എന്നിവ വിതരണം 

സചയ്യുന്നു. 

  രിതകര്മസനക്ക് വരുമാനമാകുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളില്ൂസട 

്ഗീന് ്പാട്ടാകാള് സംരക്ഷണം  



ജല് പദയാ്ത 

 പഞ്ചായത്തിസെ വിവിധ ഭ്ാഗങ്ങളില്ുള്ള പുഴകളും താടുകളും 

മാല്ിനയ വിമുക്തമാക്കുക എന്ന ല്ക്ഷയത്താസട ജല് പദയാ്ത 

 ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്താസട താടുകളില്ും ചാല്ുകളില്ും 

ശുചീകരണ ്പവര്ത്തനങ്ങള് 



നന്ദി... 
 


